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262/207  — VEDTAK  OM  OVERTREDELSESGEBYR. ULOVLIG BRUKSENDRING.

F ra Rebels Music V/Morten Wien har vi mottatt kopi av deres brev av 09.11.2018.Dette

brevet skal i følge Morten Wien Være sendt til Gran Senter AS. Vi har ikke mottatt brevet,
verken på post, mail eller gjennom Altinn. Vi ønsker derfor at dere sender oss en

dokumentasjon på hvem brevet til Gran Senter AS er sendt til.

Bakgrunn for saken.

I  september og oktober 2015ble det avholdt et møte med brannvesenet og Rebels Music i

lokalene. Vi ble der enige om at det skulle utarbeides en brannrapport hvor gårdeier skulle
utføre nødvendige tiltak i henhold til brannrapporten. Vi engasj erte derfor Roar J ørgensen AS

til å utføre en brannteknisk tilstandsrapport/risikovurdering. Denne rapporten forelå

16.11.2015.Etter en gjennomgang av rapporten med Rebels Music og møter med Roar

J ørgensen AS, startet vi arbeidet med å utføre de tiltak som var listet opp i rapporten. Vi kan

dokumentere med bilag at det er installert dører i henhold til riktig brannklasse osv. I tillegg

engasj erte vil Øistad Elektro AS til å installere et nytt brannvarslingsanlegg for hele

eiendommen.

Vår stedlige leder/vaktmester i Gran Senter AS overleverte brannrapporten til Sturla Bråten i

Gran og Lunner Brann og Redning den 25.02.2015i følge vedlagte bekreftelse. Helge Strand

informerte Sturla Bråten om hvilke arbeider som var utført og som var i prosess.

Samarbeidet/forhold  til leietaker Rebels Music.

Etter at vi overleverte brannrapporten til Brann og Redning 25.02.ble det i mars avholdt et

møte med brannvesenet og Rebels Music. Undertegnede var ikke til stede på dette møtet, men

Helge Strand deltok på vegne av Gran Senter AS. I og med at brannvesenet ikke hadde noen

merknader til rapporten eller det arbeidet som var gjort og var i prosess (spesielt gjaldt dette

installasjon av nytt brannvarslingsanlegg for hele bygget), ble vi enige med Rebels Music om

l:\Poffice\Dokumenter\102 10\2018\Korrespo  nda  nse\26112018_M H_720654.docx



at den videre søknadsprosess i forhold til Gran kommune skulle Rebels Music ta seg av. Vi

har aldri fått forståelsen av at Gran kommune ikke aksepterte dette.

Da vi inngikk leiekontrakten med Rebels Music 01.11.2015 var avtalen at Rebels Music

skulle ta seg alt det formelle i forhold til søknader og tillatelser. Etter det møte vi hadde med
Sturla Bråten i brannvesenet, engasj erte vi som opplyst ovenfor Roar J ørgensen AS som

brannteknisk konsulent. Han utarbeidet en rapport som ble overlevert brannvesenet. Straks vi

mottok rapporten ble det igangsatt arbeider for å gjennomføre de tiltak som rapporten krevde.

Dette ble gjort i forståelse med brannvesenet og etter det jeg har fått opplyst ble det avholdt

møte og befaring med brannvesenet, og vi fikk også forståelse av at det var en jevnlig dialog

med Gran kommune. Det ble for øvrig ikke avholdt noen konserter fra november  2015  til
mars  2016.  Etter denne dato forsto jeg at de hadde fått tillatelse til å gjennomføre konserter

mot å søke om dispensasj on for hvert enkelt arrangement.

Vurdering av grunnlaget for  overtredelsesgebyr.

Vi mener grunnlaget for overtredelsesgebyr ikke er til stede. Vi har utført de branntekniske

tiltak som fremgår av brannteknisk rapport fra Roar J ørgensen AS, og vi har hatt den

forståelse at Gran kommune hele tiden har vært i dialog med Rebels Music om hva som

kreves for å kunne benytte lokalene til konserter. Vi mener derfor å ha ivaretatt sikkerheten
med hensyn til rømning ved brann. At det vi har gjort er bevisst uaktsomt føler vi er en meget

urimelig påstand for så vidt som de faktiske forhold med hensyn til brann, rømning etc. er

ivaretatt, og det samme gjelder universell utforming. J eg leser vedtaket slik at dette er blitt en

prinsippsak, og jeg synes det er urimelig at dette går ut over et foretak som Rebels Music som

baserer hele innsatsen på frivillighet uten noen form for betaling. Det burde heller være i Gran

kommunes interesse å bistå og hjelpe slike foretak som vil bidra med noe positivt til

samfunnet, men jeg er selvfølgelig inneforstått med at også de må holde seg innenfor lover og

regler. Et møte og en befaring med gårdeier ville her vært på sin plass, slik at vi sammen

kunne bidra til å gjøre dette til det beste for alle parter.

Vurdering av overtredelsesgebyrets størrelse.

Dere skiver at vi har satt personer i fare som i god tro har oppholdt seg i kjellerlokalene på

konserter. Dette er etter vår oppfatning ikke riktig fordi de branntekniske tiltak som er

gjennom-ført er i henhold til den rapport som er utarbeidet av Roar J ørgensen AS. Det er etter
vår mening således ingen potensiell fare med hensyn til rømning ved brann. Det kunne også

vært av interesse å få opplyst om det foreligger rapporter fra brannvesenet eller politi om

manglende sikkerhet og uregelmessigheter i forbindelse med gjennomføring av konserter.

Dere skiver også i vedtaket at det er all grunn til å tro at Vi i disse årene har hatt en økonomisk

gevinst ved å leie ut lokalene til Rebels Music. Vår leie for lokalene har for disse årene vært

kr 60.000,- pr. år for et areal på 261 m2. Med en utleiepris på kr 230,— pr. m2 forstår alle at vår

hensikt med å leie ut lokalene til Rebels Music ikke har vært å få en økonomisk gevinst, men i

stedet bidra til et positivt tiltak der den frivillige innsatsen er betydelig og at dette er et tilbud

til ungdommen på Hadeland der alle bidrar til det beste for samfunnet.
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KONKLUSJON.

Gran Senter AS mener det overtredelsesgebyr på kr 50.000,- som vi er ilagt, er urimelig basert

på den redegjørelse som er beskrevet ovenfor. Vi tillater oss derfor å påklage vedtaket.

Med vennlig hilsen

GRAN  SEN"??R' AS

' if< ,  ...i/Lå

&  Bjørn Hartz

daglig leder
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Bekreftelse på overleveringl

Brannrapport  fra  Roar  Jørgensen As datert 15.12.15 ble  personlig overlevert fra Gran Senter til Gran

og Lunner  brann  og redning ved  Sturla bråten  den 25.02.2015

For  Gran Senter
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